
Challenge Wetteren 4G – BC Eikenlo 1G (1-7)

Op zondag 14 december zakten Philippe, Kevin, Tom, Lindsay, Kelly en Katleen af naar Wetteren, 
om daar hun voorlopige derde plaats te verstevigen.

De hooligans in Kevin en Philippe bleven rustig, waardoor de zaalvoetballers op hun gemak hun 
spel konden beëindigen. Na wat zoeken werd de juiste tegenstander gevonden, er hadden immers 2 
ontmoetingen plaats.

Vol goeie moed begonnen de dames en heren aan hun wedstrijd. Lindsay en Katleen maakten het 
Ilse en Nicole lastig. Terwijl Tom en Philippe het opnamen tegen Sam en Kris. De dames wonnen 
vlot de eerste wedstrijd. De heren verloren de eerste set en konden wel wat aanmoedigingen 
gebruiken. Kevin en Kelly namen deze job op hen.
De tweede set werd tweemaal met dezelfde score afgesloten. Deze was jammer genoeg wel in het 
voordeel van Wetteren. De heren hadden verloren, maar de dames konden de stand op 1-1 brengen 
door de derde set te winnen. Hoewel de derde set constant gelijk opging, konden de dames op het 
beslissende moment een kleine voorsprong opbouwen. Ze deden wat van hen verwacht werd en 
wonnen de wedstrijd. 

Op naar de enkelwedstrijden. Kevin nam het op tegen Sam. De eerste set ging zeer vlot naar Kevin, 
maar er werd natuurlijk niets anders verwacht! De tweede set ging iets minder, even werd er voor 
een driesetter gevreesd. Maar koelbloedige Kevin maakte het af in 2 sets.

Katleen was ondertussen ook gestart aan haar enkel tegen Rosita, vastbesloten om te winnen. Het 
werd een spannende wedstrijd waarin Katleen zeer vaak op het achtervolgen was aangewezen. 
Nadat de eerste set binnen was, was het duidelijk dat er beter geen 3de werd gespeeld. Aangezien 
Katleen haar knie nog zeer blauw zag, probeerde ze deze te sparen. Rosita liep 4 punten uit in de 
2de set, maar Katleen kon terugkomen, dankzij enkele fouten van Rosita. De tactiek van “erop en 
erover” werd toegepast en zo won Katleen haar eerste enkel dit seizoen. 

Tom was ondertussen ook begonnen aan zijn enkel tegen Jan. Tom miste echter wat wedstrijdritme 
en had niet onmiddellijk door dat de persoon in kwestie linkshandig was. De eerste set ging in 
verlenging naar Tom. In de tweede set leek er van alles mis te lopen aan de kant van Tom. Maar 
Tom zou Tom niet zijn als hij het daarbij zou laten. Vol goede moed en enkel tips werd de derde set 
aangevangen. Tom maakte het verlies van de herendubbel goed door de 3de set te winnen. 

Kelly nam het op tegen Nicole, nadat Kelly, Nicole had zien spelen in de damesdubbel, zag ze dit 
niet zo goed zitten. De eerste set had een gelijkaardig verloop als de eerste damesenkel. Kelly ging 
moeten knokken om de 2de set binnen te halen. Kelly slaagde erin om een 16-10 achterstand in te 
halen, maar de tactiek van “erop en erover” lukte net niet. Tussen de 2de en 3de set werd Kelly erop 
gewezen dat ze had beloofd om solidair te zijn met Katleen. Katleen had gewonnen en Kelly moest 
dus hetzelfde doen. De derde set ging gelijk op, totdat de veer bij de tegenpartij gebroken was. 
Kelly maakte daarvan gebruik en won zo ook de 3de set. 

Voor het eerst dit seizoen werden alle enkels gewonnen!

Terwijl de laatste enkels nog bezig waren, starten Kevin en Lindsay aan de eerste mix tegen, Kris en 
Ilse. De eerste set ging vlot naar Kevin en Lindsay. Deze twee wouden nog het einde van de match 
van Kelly zien en probeerden het tempo te verhogen. Hoewel er met momenten subtiele pluimpjes 
gespeeld werden, slaagde de tegenpartij er in om op een zekere afstand toch te volgen. De winst 
kwam niet echt in gevaar.



Na de uitputtende 3setter begon Kelly samen met Philippe aan de mix tegen Jan en Rosita. Deze 
twee konden het geroutineerde koppel niet uit evenwicht brengen. Kelly vloog met momenten alle 
kanten uit en vergat ook even haar racket. Philippe bleef rustig en plaatste de pluimen mooi. 

Zo werd de eindstand 1-7 opgetekend. Een mooie afsluiting voor de eerste seizoenshelft. 

Katleen DR
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Challenge Wetteren 4G BC Eikenlo 1G

Wedstrijd Naam en Voornaam Klass. Naam en Voornaam Klass. 1e game 2e game 3e game Games Wedstrijd Punten

Heren enkel 1 Buggenhoudt Sam D Recollecte Kevin C1 8 21 18 21 0 2 0 1 26 42

Heren enkel 2 Lievens Jan D Bontinck Tom D 20 22 21 12 16 21 1 2 0 1 57 55

Dames enkel 1 Bracke Rosita C2 De Roo Katleen C2 19 21 18 21 0 2 0 1 37 42

Dames enkel 2 Arents Nicole C2 Van Kerckvoorde Kelly C2 17 21 21 18 14 21 1 2 0 1 52 60

Heren dubbel
Buggenhoudt Sam D Baudts Philippe C2

21 15 24 22 2 0 1 0 45 37
Buggenhoudt Kris D Bontinck Tom D

Dames dubbel
Van Leuven Ilse C1 De Roo Katleen C2

10 21 24 22 17 21 1 2 0 1 51 64
Arents Nicole C2 De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 1
Buggenhoudt Kris D Recollecte Kevin C1

10 21 15 21 0 2 0 1 25 42
Van Leuven Ilse C1 De Vrieze Lindsay D

Gemengd dubbel 2
Lievens Jan D Baudts Philippe C2

15 21 14 21 0 2 0 1 29 42
Bracke Rosita C2 Van Kerckvoorde Kelly C2

Winnaar:
Totalen: 5 14 1 7 322 384

BC Eikenlo 1G


